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VEGYES.

szakit minden történetileg kialakult adottsággal és szinte a korlátlan szabadság
álláspontjára helyezkedik. Egyik sem felel meg a kor és a nemzet jogos időbeli
.követelményeinek, de bízunk benne, bog}' a kölcsönös belátás és a nemzeti összefogás szükséges voltának felismerése idővel meghozza a megoldást. Mi már látni
is véljük a két tábor óvatos közeledését. Descartes már 300 évvel ezelőtt hir•dette, hogv: On ne peut sans danger rester étranger aux ehoses de son temps.

k. f .
A Magyar Paedagogia Tartalom- és Névmutatója. Május végén megjelenik
a Magyar Paedagogia negyven évfolyamának (1892—1931) Tartalom- és Névmutatója a Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének kiadásában,
összeállította dr. Tettamanti Béla és dr. Márer Erzsébet.
A Tárgymutató a folyóirat összes közleményeinek felsorolását és bibliográfiai adatait, valamint a tanulmányok rövid tartalmát is magában foglalja a
következő tárgyi csoportokban: I. Neveléstörténet, II. Neveléstudomány,
III. A nevelés ágai, IV. Köznevelés, V. Iskola, VI. A nevelés nemzetközi vonatkozásai, külföldi nevelés- és oktatásügy, VII. Különfélék, VIII. Magyar Peadagogiai Társaság. A Névmutató fejezetei a következők: 1. Cikkírók, 2. Ismertetett művek szerzői, tárgyalt írók, 3. Folyóiratok, évkönyvek, enciklopédiák.
A körülbelül 20—22 ív terjedelmű munka ára 10 pengő. Megrendelhető
dr. Tettamanti Béla egyetemi magántanárnál (Szeged, Baross-utca 2.). A megrendelőknek befizetőlapot küldünk.

MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.
1932 december 17-én Weszely Ödön, majd Komis Gyula elnöklésével tart o t t felolvasó ülésünk tárgysorán e két előadás szerepelt: .1. Kovács
Gyula:
Fáy András nemzetnevelö eszméi és a százéves Bélteky-ház. (Ünnepi megemlékezés.) 2. Tóth Zoltán: A gyógyító neveléstudomány egysége.
1933 január 21-i felolvasó ülésünkön Weszely Ödön elnökölt. Előadást
t a r t o t t : 1. Nemesné Müller Márta Beszámoló a nizzai új nevelési kongresszusról, 2. Lux Gyula Az idegen nyelvi szótanulás nyelvlélektani vizsgálata címmel.
Friml Aladár elnöklése alatt 1933 február 18-án t a r t o t t felolvasó ülésünk
tárgysorozata ez volt: 1. Vincze Frigyes: Felsőkereskedelmi iskoláink és Eötvös
József báró reformtervei. (Székfoglaló.) 2. Kovács Rezsó: A tanulóifjúság lélekrajzi megfigyelése a testgyakorlati
órákban.
1933 március 18-i felolvasó ülésünkön Komis Gyula, utóbb Friml Aladár
elnökölt és két előadás hangzott el. 1. Kiss József: Montaigne Mihály. (Emlékezés születésének négyszázados évfordulóján.) 2. Radák Olga: Korunk nevelésének főbb problémái. (Székfoglaló.)
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